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A visão geral que está por detrás
destes Círculos Bíblicos
1 Os problemas que o Apocalipse provoca hoje
O Apocalipse de João é um dos livros mais procurados da Bíblia. Também dos mais abusados. Muitos não entendem o seu sentido, mas sentem uma
atração, uma curiosidade. Uma senhora disse: “Entender, não entendo. O meu
entendimento é fraco, mas gosto muito. Me traz conforto e coragem na luta”.
Outros são mais críticos. Eles dizem: “No Apocalipse, Deus faz tudo. Não sobra
mais nada para a gente. E aquelas visões terríveis do fim do mundo! Sem um
entendimento, aquilo só dá medo na gente”. Mas nem todo entendimento abre o
sentido do Apocalipse. Quando, em 1980, o papa sofreu o atentado, alguns crentes diziam: “Isto está bem conforme o que está escrito. O Apocalipse diz que a
besta-fera recebe ferida de morte e sobrevive”. Para uns, a besta-fera é o papa.
Para outros, é o governo. Para outros, o capitalismo. Para outros, o comunismo.
Cada um lê o Apocalipse conforme o seu próprio entendimento e dele tira as
suas conclusões. Onde procurar o entendimento certo?

2 O exemplo de Jesus
Nestes Círculos Bíblicos vamos fazer como Jesus fez com seus discípulos. As vezes, como no caminho de Emaús (Lc 24,13-35), ele partia dos problemas da vida e, em seguida, procurava um texto bíblico que pudesse iluminar o
problema. Outras vezes, partia de um problema que o texto da Bíblia causava na
vida dos discípulos. Por exemplo, eles vinham a ele e perguntavam: “Por que
Elias tem que voltar primeiro?” (cf. Mc 9,11). Ou o próprio Jesus perguntava:
“Como é que o Messias pode ser filho de Davi, se o próprio Davi o chama
Senhor?” (cf. Mc 12,35-36). Assim acontece ainda hoje. Muitos textos do Apocalipse causam problemas na vida do povo. Provocam curiosidade, medo,
confusão!
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3 O objetivo destes Círculos Bíblicos
O que queremos nestes círculos é revelar o outro lado do Apocalipse, o
lado da esperança, da alegria, da coragem e, assim, minar por baixo aquela leitura que provoca confusão e medo, pois é leitura contrária à intenção de Deus.
O Apocalipse quer criar liberdade, alegria e esperança! É o livro da Bíblia que
tem mais canto e liturgia, que mais celebra a caminhada e a luta do povo. Por
antecipação, ele já canta a vitória final! Nestes círculos, vamos ajudar-nos uns
aos outros a perder o medo do Apocalipse. O único jeito da pessoa perder o
medo de um texto é ela começar a ler o texto e descobrir que nele não há
nenhum motivo para se ter medo. Não é bicho de sete cabeças!

4 O jeito de fazer: a dinâmica dos círculos
Em cada círculo, partimos de um problema ligado ao texto do Apocalipse, problema no qual os participantes do círculo se reconhecem e podem dar
uma opinião. Em seguida, através de algumas perguntas, faremos com que o
grupo descubra, dentro do próprio texto, a luz para clarear o problema que o
texto levanta. Com outras palavras, continuamos a unir os três elementos básicos que devem orientar qualquer leitura orante da Bíblia, a saber: ligar a
Bíblia com a realidade da vida dentro de um contexto comunitário de fé.

No fim de cada Círculo Bíblico, haverá um pequeno subsídio, chamado
“Ajuda para o dirigente”. Esse subsídio ajuda a situar o texto dentro da realidade do seu contexto de origem.
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5 Sugestão de um esquema para as reuniões
Acolhida
1. Canto inicial.
2. Criar um bom ambiente. Dar as boas-vindas, colocar o pessoal à
vontade.
3. Apresentar brevemente o assunto que será meditado neste encontro.
4. Invocar a luz do Espírito Santo.
1. Ouvir a palavra do Apocalipse que provoca dificuldades na vida
1. Introduzir o texto ressaltando o problema que ele suscita na vida.
2. Para começo de conversa: um problema da vida do povo ou da
comunidade.
3. Chave de leitura em forma de pergunta para a leitura do texto.
4. Leitura do texto de forma criativa.
5. Momento de silêncio.
6. Tentar lembrar, juntos, o que foi lido.
2. Descobrir a Palavra de Deus na vida
1. Prestar atenção no texto: O que diz o texto em si?
2. Ligar o texto com a vida: O que o texto diz para nós hoje?
3. Resumir o estudo numa frase para guardá-lo na vida.
3. Rezar a Palavra de Deus para transformá-la em vida
Sugestões para a celebração
1. Preces: O que o texto me faz dizer a Deus?
2. Assumir um compromisso.
3. Cantar um hino ou rezar um salmo.
Preparar o próximo encontro
1. Anotar o texto que será estudado no próximo encontro.
2. Distribuir as tarefas.
3. Marcar data e local do próximo encontro.
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6 Esquema provisório dos 40 círculos sobre o Apocalipse
1° Bloco: Capítulo 1: Abertura e visão de entrada
1° Círculo: Ap 1,1-3:
Apocalipse significa revelação. Revelação de
quê?
2° Círculo: Ap 1,4-8:
Eu sou “Alfa e Omega, o primeiro e último!” Em
nome da Trindade santa.
3° Círculo: Ap 1, 9-20: “Não tenham medo! Estive morto, mas estou
vivo!” A visão inaugural de Jesus.
2° Bloco: Capítulos 2 e 3: As comunidades
4° Círculo: Ap 2,1-7:
Comunidade de Éfeso: “Apesar de atuante, você
abandonou o primeiro amor!”
5° Círculo: Ap 2,8-11:
Comunidade de Esmirna: “Apesar de pobre,
você é rica!”
6° Círculo: Ap 2,12-17: Comunidade de Pérgamo: “Apesar de perseguida, você não renegou a sua fé!”
7° Círculo: Ap 2,18-29: Comunidade de Tiatira: “Apesar do esforço,
você deixa em paz os falsos líderes!”
8° Círculo: Ap 3,1-6:
Comunidade de Sardes: “Apesar da fama de estar
viva, você está morta!”
9° Círculo: Ap 3,7-13:
Comunidade de Filadélfia: “Apesar da fraqueza,
você não renegou meu nome!”
10° Círculo: Ap 3,14-22: Comunidade de Laodiceia: “Apesar de rico, você
é infeliz, pobre, cego e nu!”
3° Bloco: Capítulos 4 a 11: O novo êxodo do povo de Deus
11° Círculo: Ap 4,1-11:
A visão do trono: “Aquele que é, que era e que
vem!”
12° Círculo: Ap 5,1-14:
A visão do Cordeiro: “Digno és de abrir o livro!”
13° Círculo: Ap 6,1-11:
Abertura dos selos: “E o anjo gritou: Vem!”
14° Círculo: Ap 6,12-17: O começo do fim! Chegou o dia da ira: “Não
tenham medo!”
15° Círculo: Ap 7,1-8:
Povo-semente de nova nação: o novo recenseamento do povo de Deus.
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16° Círculo: Ap 7,9-17:
17° Círculo:
18º Círculo:
19° Círculo:
20° Círculo:
21° Círculo:

Louvor universal: “Vejo a multidão em vestes
brancas!”
Ap 8,1-13:
Os primeiros sinais do novo êxodo: começa a
desabar o poder do faraó.
Ap 9,1-21:
“O coração continuou endurecido”: o pior ainda
está por acontecer.
Ap 10,1-11: O fim já chegou. O fim ainda não chegou!
Ap 11,1-13: Moisés e Elias – as duas testemunhas: os seguidores
de Jesus participam na transfiguração.
Ap 11,14-19: Chegou o fim dos tempos. O fim dos tempos continua chegando.

4° Bloco: Capítulos 12 a 20: O julgamento de Deus na história
22º Círculo: Ap 12,1-17: A luta da Mulher contra o dragão.
23º Círculo: Ap 12,1-17: A besta que sobe do mar: o sistema que governa o
mundo.
24° Círculo: Ap 13,11-18: A besta que sobe da terra: a ideologia que sustenta o sistema.
25° Círculo: Ap 14,1-5:
O exército do Cordeiro: resistir e não se contaminar com a ideologia do sistema.
26° Círculo: Ap 14,6-13: Os três anúncios do julgamento: encarar o futuro
com olhar otimista.
27º Círculo: Ap 14,14-20: A chegada do julgamento: justiça será feita.
28° Círculo: Ap 15,1-8:
Canto de vitória.
29º Círculo: Ap 16,1-21: As sete pragas do Egito: nova edição, revista e
aumentada.
30º Círculo: Ap 17,1-18: Julgamento e condenação de Roma, a grande
prostituta.
31° Círculo: Ap 18,1-24: Jogral da vitória: celebrar antecipadamente a
queda do império.
32° Círculo: Ap 19,1-10: Convite para o casamento.
33° Círculo: Ap 19,11-21: O exterminador do futuro, 1ª parte.
34° Círculo: Ap 20,1-10: O exterminador do futuro, 2ª parte.
35° Círculo: Ap 20,11-15: O exterminador do futuro, 3ª parte.
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5º Bloco: Capítulos 21 e 22: O sonho do povo de Deus
36º Círculo: Ap 21,1-8:
Faço novas todas as coisas.
37º Círculo: Ap 21,9-27: A nova Jerusalém.
38º Círculo: Ap 22,1-5:
O novo paraíso.
39º Círculo: Ap 22,6-21: Vem, Senhor Jesus.
40º Círculo: Ap 1 a 22:
Esperança, coragem e alegria!

Neste caderno, publicamos os dez Círculos Bíblicos do primeiro e do
segundo blocos. Eles abrangem os capítulos 1 a 3 do Apocalipse. Num
segundo caderno, serão publicados os 11 círculos do terceiro bloco. Abrangem
os capítulos 4 a 11 do Apocalipse. Finalmente, num terceiro caderno, serão
publicados os 19 círculos do quarto e quinto blocos, que abrangem os capítulos
12 a 22 do Apocalipse. Serão um total de 40 círculos, que percorrem o Apocalipse passo a passo, versículo por versículo, procurando abordar as dificuldades que esse livro causa hoje em nós. No apêndice deste primeiro caderno,
você encontra uma lista de várias imagens e símbolos que ocorrem no livro do
Apocalipse de João. (Muitas informações apresentadas nestes 40 Círculos
Bíblicos foram tiradas do 7º Volume da coleção “Tua Palavra é Vida”: “O
sonho do povo de Deus. As comunidades e o movimento apocalíptico”, CRB –
Loyola, 1996, São Paulo.)
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Introdução ao primeiro bloco
(Círculos 1 a 3)
Abertura e visão inaugural do Jesus ressuscitado
Apocalipse 1,1-20

O Livro do Apocalipse tem três grandes partes desiguais:
Capítulo 1: A introdução.
Capítulos 2 e 3: As sete cartas para as sete comunidades.
Capítulos 4 a 22: As visões apocalípticas.
Visão geral do capítulo 1: A introdução
O Apocalipse de João tem três portas de entrada:
1. A apresentação (Ap 1,1-3).
2. A saudação (Ap 1,4-8).
3. A visão inaugural de Jesus (Ap 1,9-20).
A função de cada uma destas três portas
Na apresentação (Ap 1,1-3), você bate na porta. Na saudação (Ap 1,4-8),
João vem abrir e convida para entrar. Na visão inaugural (Ap 1,9-20), ele nos
leva para dentro da sala e nos coloca em contato direto com Jesus, o dono da
casa.
Os três círculos do primeiro bloco
1° Círculo: A apresentação (Ap 1,1-3)
Dá o resumo e o objetivo do livro. Foi feita pelo editor, que juntou e costurou os escritos de João. Define o Apocalipse como Palavra de Deus Pai,
como testemunho de Jesus e como profecia do Espírito.
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